
UCHWAŁA NR XXXVIII/754/13 
SSEEJJMMIIKKUU  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  

z dnia 28 października 2013 roku 
 
 

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.  

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej    

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 217) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 
W uchwale Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 

2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 4 ust. 1 pkt 2 statutu otrzymuje brzmienie:„2) Opieka Medyczna – dla świadczeń 

zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne”; 

2)   w § 5 ust. 4 pkt 2 statutu otrzymuje brzmienie:„2) Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno – 

Marketingowych”.  

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały nr XXXVIII/754/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 października 2013 roku 
 

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.  
 

 

 Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 217) statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą 

nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.  

 Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy,               

w przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie jest podmiot lub organ, który 

utworzył zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą  

o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa. 

 W związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania 

statutu, a także do wprowadzania zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami.  

Zmianie ulega  stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych 

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno - Marketingowych, powyższa zmiana 

wynika z konieczności zwiększenia dochodów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Koninie poprzez optymalne wykorzystanie posiadanej, wyspecjalizowanej kadry, 

specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej. Dużą rolę odgrywają w tym działania 

marketingowe, zmierzające do pozyskiwania pacjentów zarówno z Konina, powiatu 

konińskiego jak i z powiatów ościennych.  

Jednocześnie w § 4 ust. 1 pkt 2, zmianie uległa nazwa przedsiębiorstwa – Opieka 

Długoterminowa, którego nowa nazwa brzmi „Opieka Medyczna”. 

 Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


